
 

 

 

 
 

 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Μοίρεσ, 22 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πακζτα αγάπθσ και ανκρωπιάσ από το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν 

Άλλθ μια παράδοςθ ειδϊν διατροφισ (θ 6θ ςε αρικμό τθ φετινι χρονιά) ςε 48 πολυμελείσ οικογζνειεσ τθσ 

Μεςςαράσ πραγματοποιικθκε τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ μαηί με παράδοςθ Χριςτουγεννιάτικων 

παιχνιδιϊν, εν όψει των εορτϊν, από τουσ εκελοντζσ του ΕΕΣ Μοιρών. 

Η προςπάκεια ανακοφφιςθσ των κακθμερινών αναγκών των οικονομικά αςκενζςτερων ςυνανκρώπων μασ 

και ιδιαίτερα των οικογενειών με μικρά παιδιά, κα ςυνεχίηεται, όπου υπάρχει ανάγκθ και για όςο οι 

Μεςςαρίτεσ μασ δίνουν δφναμθ ςτθρίηοντασ τθν προςπάκεια μασ αυτι. Στθν πρόςφατθ διανομι τροφίμων 

ιδιαίτερθ μνεία κα πρζπει να γίνει ςτουσ μακθτζσ, ςτουσ γονείσ τουσ και ςτουσ δαςκάλουσ των ςχολείων 

τθσ Μεςςαράσ, οι οποίοι ςυνζδραμαν ϊςτε να πραγματοποιθκεί με πολφ μεγάλθ επιτυχία για ακόμα μία 

φορά, θ ςυλλογι τροφίμων θ οποία κα βοθκιςει και ςτισ επερχόμενεσ παραδόςεισ ειδών ςίτιςθσ ςτισ 

οικογζνειεσ που ςτθρίηονται αλλά και ςτα καταςτιματα πώλθςθσ ειδών διατροφισ, για τα οποία κα γίνει 

ξεχωριςτό ευχαριςτιριο αρχζσ του νζου ζτουσ. 

Με αμζτρθτθ και ανιδιοτελι αγάπθ θ ανάγκθ για προςφορά ςυνεχίηεται. Τα τρόφιμα ςυλλζγονται μια φορά 

το χρόνο από τουσ μακθτζσ των ςχολείων του Δ. Φαιςτοφ και Γόρτυνασ, μια φορά το χρόνο από προςφορζσ 

των τοπικών καταςτθμάτων εμπορίασ ειδών διατροφισ και κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ από προςφορζσ 

ςυμπολιτών μασ. Τα παιχνίδια, που μοιράηονται τα Χριςτοφγεννα και τα ςχολικά είδθ, που μοιράηονται κατά 

τθν ζναρξθ εκάςτου ςχολικοφ ζτουσ ςυλλζγονται αποκλειςτικά από προςφορζσ ςυμπολιτών μασ. 

Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν καλεί οποιονδιποτε ζχει τθ δυνατότθτα, να ςυνειςφζρει ςε αυτό το μεγάλο ζργο, κακϊσ 

μοιράηονται πάνω από επτά τόνοι τροφίμων από τον Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν ςυνολικά κάκε χρόνο ςε οικογζνειεσ 

τθσ Μεςαράσ κακϊσ επίςθσ και περίπου 50-60 παιχνίδια τα Χριςτοφγεννα και αρκετά ςχολικά είδθ κάκε 

Σεπτζμβριο. Οποιοςδιποτε επικυμεί να ςυνδράμει, μπορεί να επικοινωνιςει με τον Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν, 

τθλεφωνικά ςτο 2892023199 κάκε Παραςκευι μετά τισ 8 το βράδυ, ι ςτα mail: 

samarites.mires@redcross.gr  & moires.dpt@redcross.gr. 
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